
 

Aftale om sam- og fællesgravningsprincipper for selskaber tilknyt-
tet TelekommunikationsIndustrien i Danmark (TI) – (Vers. 1/9 2008) 
 
Indledning 

Nærværende aftale beskriver principperne for koordination af sam– og fællesgravninger mellem gra-
veaktører, hvor TI’s medlemmer er bygherrer. Principperne finder anvendelse på sam- og fællesgrav-
ninger, hvor der nedlægges ledninger og kabler til telekommunikationsformål i arealer, der er under-
lagt en offentligretlig regulering, som f. eks. i vejarealer, hvor tilladelse skal indhentes fra vejmyndig-
heder. 
 
Aftalen er godkendt af TI's bestyrelse som en fælles brancheaftale, og aftalen har virkning for de sel-
skaber, som ved særskilt tiltrædelseserklæring til aftalen har forpligtet sig til at leve op til aftalens hen-
sigter, som er:  

 at sikre adgang til sam- og fællesgravninger på ikke-diskriminerende og transparente vilkår for alle 
graveaktører, som tilslutter sig aftalen,  

 at imødekomme vejmyndigheders krav om koordination med henblik på minimering af trafikale 
gener for borgere og erhvervsdrivende ved selskabernes etablering af transmissionsnet,  

 samt at opnå de samfundsøkonomiske fordele ved gennemførelse af sam- og fællesgravninger, 
herunder billiggørelse af lægning af ledninger og kabler til teleformål, reduktion af barrierer for ad-
gangen til at lægge ledninger og kabler samt stimulering af konkurrencen i markedet for udbud af 
infrastruktur. 

 
Parterne respekterer i øvrigt den kommunale håndtering af samgravningsproblematikken. Det betyder, 
at fællesaftalen om sam- og fællesgravning alene er at betragte som et tilbud til kommunerne, hvilket 
er ensbetydende med, at allerede velfungerende samgravningsprocedurer i kommunerne skal følges, 
medmindre kommunen selv måtte ønske at gøre brug af aftalen som et nyttigt værktøj til sikring af ko-
ordineringen.  
 
Aftalen er ikke kun begrænset til telekommunikationsledninger, idet samfundsmæssig nytte tilstræbes 
også i forhold til andre ledningsejere, hvor disse kan opnå fordel ved deltagelse i sam- og fællesgrav-
ning. 
 
Aftalen består af  

 operationel vejledning for samarbejdet imellem graveaktører,  

 beskrivelse af de tekniske forudsætninger for koordination af henholdsvis sam- og fællesgravnin-
ger,  

 standardkontrakter for henholdsvis sam- og fællesgravninger,  

 samt fordelingsnøgler for omkostningsdeling mellem graveaktører ved henholdsvis sam- og fæl-
lesgravninger.  

 
Omkostningsfordeling 

Fordelingsnøglerne fastlægger ikke de økonomiske rammer for sam- og fællesgravninger, idet de 
økonomiske aftaler indgås individuelt og uafhængigt mellem graveaktørerne. Fordelingsnøglerne sik-
rer blot en omkostningsbaseret forholdsmæssig og dermed ligelig fordeling af udgifter i forbindelse 
med en given sam- eller fællesgravning.  
 
At der findes to fordelingsprincipper er betinget af følgende faktorer:  
 
Principperne for omkostningsdeling for samgravninger finder primært anvendelse i større byer, hvor 
plads til etablering er en begrænset ressource på grund af mængden af eksisterende kabler, rør og 
ledninger i jorden, hvor gravninger forårsager flest trafikale gener, og hvor vejmyndigheder har vist sig 
mest tilbøjelige til at indføre fredningsperioder på 2-5 år efter nyrenoveringer. Kriteriet har i de tilfælde, 
hvor der er begrænset mulighed for at etablere kabler, været at sikre flest mulige graveaktører mulig-
heden for at deltage i en samgravning ved regulering af antallet af rør, som en graveaktør kan deltage 
med, samt fordeling af omkostningerne ud fra et objektivt og ikke-dikriminerende grundlag. Derfor er 
hovedprincippet, at hver deltager betaler sin forholdsmæssige andel af graveomkostningerne ud fra 
det totale antal rør i gravningen samt rørdimensioner ud fra følgende fordelingsnøgle: 
 

 1 x ø32 mm = 1 x ø40 mm = 1 x ø50 mm  



 

 1 x ø110 mm = 1 x 117 mm = 1 x ø 125 mm  

 1 x ø110 – ø125mm = 3 x ø32mm - ø50 mm 
 
 
Principperne for omkostningsdeling for fællesgravninger finder primært anvendelse i mindre byer og 
ved længdegravninger i landområder, hvor plads til kabler og ledninger ikke er en relevant problema-
tik, og kriteriet er derfor at graveomkostningerne deles ligeligt mellem deltagende ledningsejere (antal-
let af ledningsejere opgøres efter forsyningsart), mens hver part afholder håndteringsomkostningerne 
for sine egne rør/kabler. Såfremt en deltager giver anledning til større dybde eller bredde betaler den-
ne ekstraomkostningen. Fællesgravning har primært fundet anvendelse ved gravninger mellem tele-
selskaber og andre forsyningsselskaber, hvor den markedsmæssige fordel og de tekniske forudsæt-
ninger ikke umiddelbart er sammenlignelige.   
 
Det er bygherren, der vælger omkostningsprincipperne for sam- eller fællesgravningen jfr. bilag 3 og 
4.  
 
Graveomkostningerne, der deles, defineres som entreprenørudgifterne samt udgifter til indmåling i en 
dsfl fil. Udbyderen tillægger omkostningerne 10 % til dækning af egne udgifter til projektering, admini-
stration og tilsyn. 
 
 
Dækningsområde 

Sam- og fællesgravningsprincipperne gælder for det område, som parterne specifikt aftaler som inte-
resseområde for udbud og tilbud. 
 
Teleoperatørerne kan tilmelde sig udvalgte kommuner som interesseområde(r). I denne forbindelse 
skal Kommuner forstås som de ”Storkommuner” der vil være gældende 1. januar 2007: 

 http://www.im.dk//imagesupload/dokument/23.6.2005%20-%20med%20indbyggertal.pdf 

 http://www.im.dk//imagesupload/dokument/Oversigt.kommunenavne.pdf 
 
Afhængigt af de specifikke myndighedskrav i gravetilladelsen har selskaberne aftalt en bagatelgrænse 
på 100 m i indre by i købstæder ved gravekritiske steder, 300 meter i øvrig bymæssig bebyggelse 
samt 1 Km i landzone – dog undtaget krydsninger af veje (excl. villaveje og stier) samt hvor sam- og 
fællesgravningsforespørgsler altid skal fremsendes. Ved gravekritiske steder forstås, veje, broer, 
pladser mv., hvor der er knaphed og færdselsmæssige restriktioner eller en særlig retableringsdyr be-
lægning. 
 
Udover bagatelgrænserne er det aftalt at der ikke skal fremsendes samgravningsforespørgsler på alle 
gravninger, idet målet for sam- og fællesgravning primært er etablering af gennemgående tracéer. Ek-
sempelvis ved etablering i villakvarterer, skal der derfor alene tilbydes samgravning i forhold til selve 
hovedtracéen, men ikke dens yderste forgreninger. 
 
Tilmelding 

For at få tilbudt samgravning, skal Teleoperatøren samt andre der etablerer teleanlæg (elselskaber 
etc.) tilmelde sig en interesseliste - Sam- og fællesgravningslisten, hvori den pågældende teleopera-
tørs interesseområde fremgår. Teleoperatøren skal markere den/de Kommune(r) hvor sam- og fæl-
lesgravningsforespørgsler ønskes.  
 
Formanden for TI’s Rights of Way arbejdsgruppe forestår vedligeholdelse og opdatering af sam- og 
fællesgravningslisten, som vil blive lagt ud på TI’s hjemmeside (www.teleindustrien.dk). Opdatering vil 
ske løbende (tilmelding og framelding til interesseområder) – dog kun ved udgangen af hvert kalen-
derkvartal. 
 
 
Kontaktliste 

Sam- og fællesgravningslisten fungerer samtidig som kontaktliste for hvilke selskaber, der skal invite-
res til samgravning, jf. denne aftale.  
 
Kontaktpersoner for den enkelte teleoperatør per interesseomåde skal fremgå med: 

 e-mail adresse for sam- og fællesgravningsforespørgsler og evt. 

Feltkode ændret
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 kontaktperson(er) inkl. telefonnummer 
 
 
Invitationer 

Invitationerne fremsendes pr e-mail.  
 
 
Detaljeringsgrad af projekter 

Med invitationen følger: 

 et Krakskort eller tilsvarende med angivelse af tracéet  

 en kontaktperson hos udbyderen 

 en grov tidsplan med projekteret start 

 svarfrister 
 
 
Svarfrister på sam- og fællesgravningsforespørgsler 

Den normale svarfrist er 10 arbejdsdage, som dog kan afkortes til 5 arbejdsdage, hvis det fremgår af 
invitationens overskrift, at der er tale om en hastesag. 
 
 
Prioritering af sam- og fællesgravningsdeltagere 

Operatørne anvender først til mølle princippet, hvis pladsmangel i tracéet umuliggør nedlægning af al-
le indmeldte rør. Det tilstræbes dog, at alle interessenter får mindst 1 rør (ø50 mm). 
 
 
Dokumentation 

Udbyderen fremsender dokumentation af foreløbigt tracé i forbindelse med sam- og fællesgravnings-
forespørgsel samt fremsender endeligt dokumentation (”as build”) til alle Sam- og fællesgravnings-
partnere så snart dokumentationen foreligger.  
 
Udbyderen fremsender kopi af borelogs, kopi af gravetilladelsen samt dsfl fil til samtlige sam- og fæl-
lesgravningsdeltagere.  
Se ”Vejledning til registrering af fiberkabelanlæg i forbindelse med samgravning”, bilag 3. 
 
Udbyderen indrapporterer tracéet til LER ( www.ler.dk ) jf. gældende regler for egne rør. sam- og fæl-
lesgravningspartnere er selv ansvarlige for at indrapportere til LER hvad angår sit anlæg.  
 
 
Fakturering 

Praksis mellem operatørerne er, at udbyder fakturerer arbejderne, herunder også alle ekstraordinære 
omkostninger, når de er afsluttet. 
 
Dog kan der være længdegravninger, der gør ratefakturering mere hensigtsmæssig. Såfremt dette er 
gældende, skal dette specifikt oplyses i forbindelse med sam- og fællesgravningsaftalens indgåelse. 
 
 
Standardkontrakt 

Som udgangspunkt kan man anvende vedlagte standard kontrakt jf. bilag 3 og bilag 4. 
 
Styregruppe 

Administration og evt. udvikling af aftalen varetages af en styregruppe, som udgør TIs RoW arbejds-
gruppe. Repræsentanter fra de enkelte ledningsejere eller deres hovedorganisation har ret til plads i 
styregruppen. 
 
Ikrafttræden og ophør 

Aftalen træder i kraft for den enkelte part ved den tiltrædende parts underskrift, dog tidligst den 1. juli 
2006 og løber indtil den 31. juni 2009, hvorefter den eventuelt kan erstattes af ny aftale. 
 
En part kan opsige denne aftale til udgangen af en måned med et forudgående skriftligt varsel på 3 
måneder. Opsigelsen skal fremsendes til samtlige parter. 

http://www.ler.dk/


 

 
Såfremt en part opsiger denne aftale, vil aftalen fortsat være gældende for de øvrige parter. 
 
 
Aftaleparternes underskrifter 

 
 
Dato: 
 
 
Titel og navn: 
________________________________________ 
 
 
 
Underskrift: 
_________________________________________   
 
 
 
Firma: 
_________________________________________  
 
 
CVR NR: 
_________________________________________ 



 

Bilag 1: 
 
Sam- og fællesgravnings- og kontaktliste 

Sam- og fællesgravningslisten består af en samlet oversigt, hvoraf alle Teleoperatørers interesseom-
råder fremgår, samt særskilte kontaktlister for hver Teleoperatør, hvoraf alle kontaktpersoner og kon-
taktadresser per Kommune eller byområde fremgår. 
 
Sam- og fællesgravnings- og kontaktliste består af en database opbygget i Access, som udgør et 
værktøj til sam- og fællesgravningsforespørgsler, der automatisk fremsender e-mail til de respektive 
operatører som har markeret interesse i det respektive sam- og fællesgravningsområde. 



 

 Bilag 2: 
 
 
Dokumentation i forbindelse med samgravninger 

Dokumentation fremgår af dokumentet ”Vejledning til registrering af fiberkabelanlæg i forbindelse med 
samgravning”. 
 
 



 

Bilag 3: 
 
 
Standardkontrakt for Samgravninger 



 

Bilag 4: 
 
 
Standardkontrakt for Fællesgravninger 

 
 


